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נועדה לייחד את הדיון הזה לשבוע הנוער בראש העין שכבר נחתך...
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :ישיבה חגיגת מספר  ,51051על סדר היום :הצגת תנועות
הנוער העירוניות מחלקת צעירים ותנועות נוער ,מפגש בני נוער וחברי מועצת הנוער
העירונית ,תכניות נוער עתידיות.
שלום בן משה – ראש העיר :הבוקר נפגשנו עם מועצת הנוער ,בעצם ,הבוקר מועצת הנוער
שמינתה מטעמה אנשים שהם כפילים עם בעלי תפקידים אצלנו בעירייה ,החל מראש העיר
דרך מנכ"ל העיר ,המשנה למנכ"ל ,ההנדסה ,תכנון וכדומה ...והם במהלך השעות החל
משעה  ,8או  8:1/ועד  56://או  51://ישבו עם האנשים ,ראו מה הם עושים ושמעו מה הם
עושים ,והסיכום פה ,סך הכל ,איך לומר לכם ,שהגישה של הצעירים הייתה גישה רצינית,
מתעניינת וסקרנית .והם גם בסקופ שלהם הם הצביעו על כך שהם התרשמו באופן חיובי
מהאנשים שהם פגשו בבניין הזה .בהמשך לעניין הזה ולעניין האחרים ,הישיבה הזו עם
דיווח על מה שנעשה ודברים מרכזיים לעתיד .אני רוצה להעביר את רשות הדיבור למנהלת
מחלקת תנועות ה נוער והצעירים .הבמה לרשותך .בבקשה.שירה ,בואי שבי כאן .שירה
הייתה ראש העיר עד לפני כמה שעות ,למשך כמה שעות .ראתה מה קורה ,אמרה תודה רבה,
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :אנחנו כמו שראש העיר אמר ,נמצאים בעיצומו
של שבוע הנוער ,התכנית חשבנו שנכון לתת כאן קצת נתונים ,לחשוף אותם לפעילות הנוער
שקיימת בעיר .עשינו את זה לפני  1שנים ומאז הפעילות התפתחה ,אז ככה קצת טעימה,
אחר כך ,דברי הנוער יגידו את דבריהם ואני אשמח לשמוע את התשומות שלכם.
אז ככה ,נכון להיום יש בראש העין  /,/6/בני נער .זה נתון מדוייק להיום .בתנועות הנוער יש
 5,8//חניכים .חניכים זה מכיתה ד' עד יב' .מתוכם יש  21/בני נער ,מכתה ז' עד יב' .הכשרות
של מחלקת הנער לצעירים ,ותיכף נדבר על זה איזה פעילויות יש לנו ,פעילים  05/בני נער,
וסך הכל בני נער שמשתתפים באירועי שיא ,קיץ ,פעילויות ומסיבות כ 5,6// -בני נער .זה
נתון יפה באחוזים יחסית לפעילויות שיש בעיר .איפה אנחנו עובדים בעצם ,נכון להיום?
במרכזי הפעילות שלנו אנחנו עובדים במרכז אביב ,במרכז לב שבזי יש לנו פעילות נוער,
במרכז נוער המרתף שהוא מרכז נוער אחד הגדולים בארץ .מאובזר בנווה אפק .אנחנו
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עובדים במועדון מצפה אפק ,מועדון של הרווחה ,שגם שם אנו עושים פעילות נוער .אצלנו
במחלקת נוער וצעירים ברמת הגולן ,יש פעילות נוער עירוניות שתיכף תיחשפו להם וכמובן
תנועות הנוער שנמצאים תחת הפעילות שלנו ,שבט האורים של הצופים ,קן הנוער העובד
והלומד ,ושני הסניפים של בני עקיבא בגבעת טל ובשכונת אביב.
מה המטרות שלנו וקצת גם פעילות– אנחנו עובדים בתכנית חומש המטרה המרכזית שלנו
היא להעצים את בני הנוער ולתת להם תרבות פנאי ,תכניות ערכיות ,במקום שיהיו כל היום
בבית ומול המחשב ,ואנחנו רואים אותם מולנו בפלאפונים ...אבל ,נותנים להם פעילות
שהיא קצת אחרת ,שנותנת להם ערכים ,ערכים חברתיים קהילתיים .מאוד חשוב לנו לתת
להם מסגרות התנדבותיות כדי שהנוער יהיה מעורב בקהילה שותף בקהילה ובמה שקורה
בעיר .אנחנו באמת משתדלים שבני הנוער יהיו שותפים למירב הפרויקטים העירוניים שהם
נבחרים להיות שות פים והם בוחרים להיות חלק מהם .זה יוצר חיבור גם לעיר גם לעירייה
וגם לתושבים .מי שראה אותם ביום הזיכרון ,כל פרויקט עירוני בעצם ,שאפשר לשלב בו בני
נוער ,אנחנו משלבים בו בני נוער .מאוד חשוב לנו ,אחד הדברים המרכזיים שמועצת הנוער
העלתה בפני ראש העיר כשהם נפגשו אתו .כל העבודה שלנו נעשית על מנת לצמצם פערים
בין ותיקה0חדשה .אני מקצינה -דתיים 0חילוניים ,יש לנו בעצם מסגרות הפעילות שלנו
נמצאת בכל העיר ובכל הזמן אנו מייצרים מפגשים .מפגשים ופעילויות משותפות על מנת
להפגיש אותם עם הדומה .מה גם שאנחנו נמצאים בכל העיר ,כדי לייצר הזדמנות שווה .לא
משנה איפה אתה גר ,נער ,נערה לא משנה היכן אתה גר ,אתה יכול להגיע לאותה פעילות
בסכום בעלות סמלית ביותר שהעירייה מממנת את הפעילות .וזה מבורך.
אנחנו מתעסקים בכל מה שקשור בטיפוח מנהיגות נוער .אנחנו לא מתביישים להגיד שאנחנו
רוצים שבנ י הנוער שיושבים פה ,ודיברנו על זה גם בצהריים ,בעתיד הם אלה שיחליפו אתכם
בכיסאות שלכם .והם אלה שיעצבו את העיר ואת העתיד שלה .מאוד מאוד חשוב לנו
להשקיע בנוער היום ,כדי שאחרי הצבא הוא יחזור לעיר הזאת .ויחזור להנהיג אותה באמת,
ולעשות דברים חיוביים בשבילה .וחשוב לא פחות ,וזה בגלל ש"עיר ללא אלימות" נכנסה.
הפעילות שלנו ,היא פעילות שמצמצמת פעילות התנהגויות סיכוניות .אלימות של בני נער,
שתיית אלכוהול .הפעילות היא פעילות מפוקחת .וזה מוכיח את עצמו ,בעיקר בקיץ .אנחנו
עובדים סביב  /צירים .הפעילות שלנו היא סביב  /צירים .הציר המרכזי הוא כמו שאמרתי,
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פיתוח מנהיגות נוער .וכל אחת מהקבוצות שלנו יש תכנים של מנהיגות והעצמה .התחום
השני הוא תחום העניין וההכשרות ,שתיכף נסביר מה זה מתוך תפיסה שלא כל נער ונערה
מתאים לו להיות מדריך או בתנועת נוער .אז אנחנו פותחים כמה תחומי עניין כדי שכמה
יותר בני נוער יתחברו .התנדבות ומעורבות קהילתית .כל בני הנוער שלנו מתנדבים בקהילה
ועושים מחויבות אישית עם אוכלוסיות שונות .וכמובן פנאי והעשרה שזה התפקיד שלנו
לכלל בני הנוער בעיר.
זהו .ועכשיו למיכל.
מיכל הרשטיק – מח' נוער וצעירים :אני מיכל ,א ני רכזת מנהיגות במחלקת נוער וצעירים.
ואני רוצה לדבר אתכם על התחום של פיתוח מנהיגות נוער .כל הנושא הזה הוא לב הפעילות
שלנו זה עובר כחוט השני בכל הפעילויות .אנחנו משתמשים במגוון מתודות כדי לפתח
מנהיגות בקרב בני הנוער .נתחיל ממועצת נוער עירונית ,אני מנחה אותם .זו קבוצת הנוער
המובילה והראשית שלנו ,של נציגים מכיתות ח' עד יב' המגיעים מכל מועצות התלמידים
בבתי הספר ,תנועות נוער ,מסגרות נוער .בעצם ,מי שמנהל את המועצה זה המזכירות,
שבראשה יושבת שירה .ויש פה עוד בעלי תפקידים ,והם גם יושבים פה היום ,עם החברה
מהמועצה .המטרות של המועצה היא לשמש המענה הפה של בני הנוער מול העיריה .ליזום
פרוייקטים קהילתיים התנדבותיים ,להפיק אירועים של בני נוער בעיר .באמת ,התחלנו
היום ,ביום חילופי השלטון ,שהיה ככה מאוד מאוד מוצלח .ובאמת ככה משנה לשנה
הפעילות של מתעמקת בעיר.
פרוייקט נוסף של המועצה נקרא זה מועצה צעירה ,כי מטרה נוספת של המועצה היא בעצם
לפתח מנהיגות נוער צעירה ,הם מנחים קבוצה של ילדים מכיתות ו' ,מעין הכנה למועצת
נוער ,הם ממש מתנהלים כמו מועצת נוער .בחירות דמוקרטיות והכל ,רק שהם עדיין
בצעירה.
קורסי המד"צים והמד"בים ,בעצם ,קורס מד"צ הוא קורס הכשרה לכיתות ט' ,קורס
המכשיר אותם להיות מדריכים צעירים .הקורס הזה קיים בכל שלושת מוקדי הפעילות
שלנו ,ומבחינת כמות מד"צים אנחנו הכי גדולים במחוז שלנו .שזה כבוד מאוד גדול .במהלך
השנה החברה עוברים פעילות ובסוף השנה בקיץ הם יוצאים לאיזה סמינר מדצים מחוזי
ושנה לאחר מכן הם מדריכים בתנועת הילדים העירונית נוער ,הילדים העירונית "ניב"
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לכיתות א' עד ג' .הם מדריכים שם.
יש לנו מד"בים– שזה מדריכים בכירים שזה חברה שמשמשים ב"ניב" כרכזי הדרכה ,רכזי
שכבות הם גם מגיעים באופן שוטף לפעילויות שהם עוברים .ויש את תחום תנועות הנוער.
מחלקת הנוער אחראית בעצם על כל תנועות הנוער ,ואנחנו משמשים לקשר בין העיריה
והאגפים השונים.
יש פורום של רכזי תנועות נוער ,שנפגש כל הזמן ,ומטרתו ליצור קשר וחיבורים בין כל
תנועות הנוער בעיר .לדוגמא,לפני שבועיים עשינו את יום הנוער העירוני ,באשכול .יום
תנועות הנוער העירוני באשכול ,שהיו שותפות לו כל תנועות הנוער .כל תנועה הקימה מתחם
של פעילויות ויצירה .וכל החניכים של כל התנועות הסתובבו בין כל המתחמים .היתה הופעה
של לקחת תנועות הנוער .היה מרגש מאוד ככה לראות את החיבורים והכיף הגדול שהיה
להם ביחד .זום לכיתות ז' זו פעילות חברתית שאנחנו עורכים לכיתות ז' זו בעצם השנה
הראשונה שהם נחשפים לפעילות במחלקה.
משלחות נוער זה תחום שפיתחנו אותו ונכנסנו אליו השנה בשיתוף עם רשת המתנ"סים
מקום בלב ,אנחנו מוציאים שתי משלחות– משלחת נוער ללונדון ומשלחת שניה לגרמניה.
בעתיד אנחנו רוצים להוציא עוד משלחות נוער.
בני אנניה – מח' נוער וצעירים :בני אנניה ,רכז נוער במחלקת הנוער לצעירים ואני מרכז את
הפעילות באביב ואת תוכנית המד"צים בעיר .ככה ,אני אדבר אתכם על מה  ...כמו שליאת
נגעה בזה ,לא כל נער או נערה היום מסתדר עם מה שמיכל דיברה עליו– על כל קורסי
המנהיגות והדרכה והכל .ולכן אנחנו במחלקה מאוד עובדים על זה לייצר כל פעם תחומי
עניין והכשרות נוספות כדי להגיע לכמה שיותר בני נער בעיר .וככה אני גם אדבר קצת על כל
תחום.
יש לנו את תיאטרון הנוער .שזה תיאטרון שמחולק לשתי קבוצות ,קבוצת מתחילים וקבוצת
מתקדמים .ככה כל התיאטרונים עובדים עם במאית מקצועית ,על רזי התיאטרון וכל שנה
הם מפיקים הצגה שהם מביימים הם כותבים ,ובאמת יצירה שלהם עצמם .ראית את ההצגה
האחרונה בדרום השרון היה מרגש וטוב מאוד.
קורסי אתגרים– קורס שמלמד את ידיעת הארץ ,גיוס נכון לצבא והכל דרך אתגרים ,ו-
 . ODTכל ההכשרות פה אנחנו עובדים על הפאן הערכי והחברתי בעצם דרך ההכשרות.
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עיצוב אופנה– קורס שבו הבנות ,בעיקר בנות נמצאות שם ,לומדות על מה בסטייל עכשיו,
והולכים לתל אביב שם ,לשד' נחלת בנימין.
הפקת אירועים– קורס בו לומדים מא' עד ת' איך להפיק אירוע .מה צריך? מי נגד מי?
מהדבר הכי קטן לתקציבים ובסוף ,באמת מתחברים לאירועים הגדולים של העיר ,ונותנים
יד  -אם זה ביום העצמאות ,אם זה בתימנה.
חוק וסדר– מילה ,שזה פרויקט מבורך בשיתוף עם המשטרה .גם שם יש לנו שני קבוצות.
קבוצה של בוגרים וקבוצה של צעירים יותר .ומטרת הפעילות בעצם היא חשיפה לעבודת
המשטרה וכבר מניעה של התנהגויות מסוכנות ,מבחינת הנוער .לחשוף אותם מה יכול להיות
אם והלאה ...ולעשות את שיתוף הפעולה הזה של הנוער עם המשטרה.
ביבי סיטר– סטארט אף שלנו ,אין אותו בארץ ,מלמד בעיקר בנות ,שמרטפות דרך כלים כמו
עזרה ראשונה ,הבנת הגיל הרך ובסוף השנה הן באמת יוצאות עם תעודה שהן מוכשרות על
ידי מחלקת נוער וצעירים.
פלח– פעילים למען החברה .זו קבוצה של בני נוער שנכנסת ומעבירה פעילות ערכית בתוך
בתי הספר.
איגי– פעילות לנוער ה גאה .יש את זה בראש העין.
משתתף בדיון :בני ,תגיד כמה מד"צים יש לנו? אמרתם הרבה ...כמה?
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :יש לנו  51/מד"צים,
משתתף בדיון :יש מספרים ,זה חסוי (כנראה מספרם של הפעילות באיגי) הם מזדהים רק
בפני ,וזה חסוי .אף אחד לא יודע היכן הם עובדים ומה הם עושים.
עומר רצון – חבר מועצה :זה מאוד מעניין מה שאת אומרת ,אם בן אדם רוצה להצטרף
אליהם ,איך ...אנחנו,
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :יש מדריכים ,יש חבר'ה צעירים שמדריכים את
הקבוצה .אנחנו בסך הכל נותנים להם את המקום ואת האפשרות .הפניה היא פניה אנונימית
אליהם דרך הפייס בוק .אני יודעת את השמות מהסיבה היחידה ,שהם נמצאים במבנה שלנו,
ואם חס וחלילה קורה משהו ,אנחנו צריכים לדעת מי,
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שלום בן משה – ראש העיר  :רבותי ,מדובר בקבוצה קטנה יחסית וכנראה כמו שבכל הארץ
הולכת וגדלה ,אבל זה טבע העניין.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני שאלתי שאלה שהיא חשובה– כמה מד"צים יש?
בני אנניה – מח' נוער וצעירים :בשכבה ט' יש לנו  51/מד"צים .כל שנה אני אישית יוצא
אתם לסמינרים .אנחנו תמיד יוצאים העיר הכי גדולה ,ובאמת וגם השנה משמעותית משאר
הערים היינו הכי  ...וגם במחוז ,יש לנו שם סיי ומכירים אותנו.
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :מד"צים זה סרתא? בראש העין .ואגב זה די נכחד
בערים אחרות ,ובעיר הזאת אנחנו באמת משקיעים בהם המון המון,
בני אנניה – מח' נוער וצעירים :ויש להגיד גם שזה משנה לשנה גדל .בוא נגיד שלפני  /שנים,
לא היינו בכמות הזו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אפשר לעשות קורס קואצ'ינג.
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :היה לנו .אבל השנה לא היה לנו .בואו ניתן
לרכזים לסיים.
שלום בן משה – ראש העיר :מי הבא בתור?
אור מעודה – מח' נוער וצעירים :אני אור מעודה ,אני רכזת נוער במחלקת נוער לצעירים אני
מרכזת את הפעילות שלי במתנס שבזי .ואני באתי לדבר אתכם על ציר מרכזי נוסף שלנו
בפעילות של מחלקת הנוער לצעירים .תחום ההתנדבות והמעורבות הקהילתית .כל בני הנוער
שלנו שפעילים אצלנו במחלקה כחלק מתכנית העבודה גם מתנדבים ופועלים למען הקהילה
ובקהילה בעיר .ניגע במוקדי ההתנדבות שלנו.
מבצע סבתא– פרויקט חדש שאותו יזמנו השנה ,בני נוער בעיר בשכבות גילאים של בין ז'
ליב' ,עברו הכשרה בכל תחום של נושא גיל הזהב ,במשך כחודש וחצי .והיום נכנסים לבתים
וחונכים קשישים בודדים .כמובן נכנסים אליהם הביתה לפעילות בתוך הבית .ואנחנו גם
עושים מפגשי שיא– פעילות משותפת של בני הנוער עם הקשישים.
יש לנו את נמש– פרויקט נוסף שלנו במחלקה ,נמש זה נוער  ...כשבני הנוער עברו הכשרה
בכל תחום של אוכלוסיות מיוחדות ,ולאחר ההכשרה הזאת הם נכנסים במהלך השנה,
לפעילויות בהוסטלים ובמוקדים אחרים כאן בעיר ,של בני נוער ומבוגרים מהאוכלוסיות
המיוחדות .ומעבירים להם את הפעילות.
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יש לנו עוד פרויקט מאוד גדול ,וזו לו השנה הרביעית" .סיירת תיקונים" בני נוער שמשתפים
פעולה עם אנשים מבוגרים ,מתנדבים ,עוברים הכשרה על ידי הום סנטר ,כשבתום ההכשרה
הם נכנסים לבתים של רווחה ומשפצים כשבעצם כל ההכשרה זה בתחום של שיפוצים
ותיקונים קלים .ביחד עם מבוגרים הם נכנסים לבתים של שכונות הרווחה ומשפצים
ומתקנים.
"ניב"– תנועת הילדים .קיימת גם  /שנים .ילדים מכיתות א' עד ג' ,הכשרה והכנה לפעילות
בתנועות הנוער .בפעילות הזו מי שמדריכים ומרכזים זה המד"צים שלנו מכיתות י' .הם
מתנדבים ומעבירים אחת לשבוע לילדים את הפעילות .כשיש להם רכזי הדרכה שהם
המדרכים הבכירים שלנו מכיתות יא'.
יש לנו גם פרויקטים קבוצתיים– נוסף לכל קבוצה שבה אותו חניך משתתף ,כל בני הנוער
שלנו משתתפים ביחד בפעילות התנדבותיות כאן בעיר .לדוגמא קטנה ,ביום חמישי הקרוב,
אנחנו סוגרים את שבוע הנוער שלנו ואנחנו מקיימים יום התנדבות שבו יש לנו קרוב ל51 -
קבוצות פעולות ,שכל קבוצה הולכת להתנדב במקום ובמסגרת אחרת כאן בעיר.
המד"צים שלנו שזה כיתות ט'– קבוצה אחת הולכת להתנדב להוסטל של אוכלוסיות
מיוחדות ,קבוצה אחת הולכת להתנדב במרכז אביבית שזה מרכז לילדים צעירים .אז ככה
גם במהלך השנה ולאו דווקא ביום הזה ,יש ימי שיא של התנדבויות .חשוב לציין שיש לנו גם
מחוייבות אישית .שחשוב לציין שככה כל בני הנוער בכל המסגרות שלנו מתנדבים .זה
מק ומות הם עושים את המחויבות האישית שלהם ואת תעודת הבגרות החברתית שלהם.
אריק קרוואני – מח' נוער וצעירים :אני אריק קרוואני ואני רכז נוער במחלקה .מנהל את
מרכז נוער המרתף ,אני רוצה להציג את נושא הפנאי וההעשרה ,שבראיה המחלקתית הוא
חלק בלתי נפרד מהפעילות שלנו .מרכז נוער מרתף ,הוא בין המרכזים הגדולים בארץ ,במרכז
מלבד זה שהוא פתוח בכל ערב במהלך השבוע .הוא פתוח בחופשים עד השעה  6בלילה.
ובמהלך השבוע עד  5/בלילה.
מה יש במרכז? יש לנו חדר חזרות המשמש להקות נוער להגיע ולעשות חזרות במה שנקרא
באופן פתוח .כל מי שרוצה .מ לבד זה יש קבוצות של נוער ,שעושות ערבי להקות .כתות אומן,
סדנאות ..סדנאות שוקולד .במהלך החופשים בקיץ בעיקר ,המרתף מלא עד אפס מקום.
במרתף יש גם שולחנות משחק .הוקי אויר ,סנוקר ,שלחנות כדורגל ,עמדות מולטימדיה ,יש
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במה לכישרונות צעירים .ובאמת זה אחד המרכזים הבולטים והגדולים שיש .יש לנו את קפה
ארומה ומרכז קהילתי אביב ,הוא נקרא קפה ארומה ,כי הוא בשיתוף פעולה עם סניף ארומה
בראש העין ,שהם תורמים לנו מוצרים ,קרואסונים שנמכרים במחיר מוזל במרכז .במרכז
הזה יש גם בר שמוכר מוצרים ויש עמדות משחק ,וגם שם יש ערבי להקות ,קריוקי ,פתוח כל
יום רביעי עד שעה  5/://בלילה .חוץ מזה ,חוץ מהמרכז והקפה ,יש לנו את האירועים
הגדולים שאנחנו עושים בחופשים ובחגים– מסיבות ,מסיבת פורים ועוד הופעות .עכשיו היה
את המופע סטנד אפ .יש לנו את מועצת הנוער שבאופן קבוע מקיימת ביחד אתנו את יום
הנער ה ,וזו כבר מסורת בשנה הרביעית שאנחנו מקיימים את זה .יום הנערה זה ערב שבו
מקיימים מפגש ומתעסקים בנושאים שמעניינים נערות :דימוי גוף ,נושא של מניעת הטרדה
מינית ועוד כל מיני נושאים שמתעסקים בנושא של נערות.
שבוע הנוער העירוני ,אנחנו כבר מה שנקרא בעיצומו ,ביום ראשון ,אתמול יותר נכון ,היה לנו
מרתון סטנד אפ עם מאות בני נוער .מוצלח מאוד .במהלך השבוע הזה ,יש לנו ביום רביעי,
מזמינים את כולם את כל בעלי התפקידים ,יש טורניר כדורגל וכדורסל בין בעלי התפקידים
בעירייה .וכמובן ראש העיר מוזמן והמנכ"ל לשחק נגד בני הנוער הנציגים מהמועצה ומכל
מיני קבוצות שלנו(.מדברים ביחד) אנחנו מקווים מאוד שאתם תנצחו .אנחנו מתאמנים כל
השנה ,ואנחנו מקווים שאולי השנה נצליח לנצח .נראה שהנבחרת פה תקשה עליהם.
בערב יש לנו ערב קריוקי טברנה בארומה .וביום חמישי נחתום את שבוע הנוער שלנו ביום
התנדבו ת ענק של מגוון קבוצות בני נוער ביחד עם תנועות הנוער ,במספר גדול של מוקדים
בעיר .וגם אתם מוזמנים להגיע ולהתנדב אתנו.
כמובן טיולים במהלך השנה טיולים וסדנאות ,סמינרים גם כן הם חלק בלתי נפרד
מהפעילות שלנו במחלקה.
בפסח יצאו אתנו מאות .וראש העיר בא לברך אותנו ביציאה ,וראה את בני הנוער
המדהימים שלנו .בקיץ אנחנו ממש מתקרבים ללילות הלבנים בקיץ ,אנחנו בתהליכי עבודה
ובניה של תכנית שבמהלך כל ערב בקיץ ,יהיה לבני הנוער לכלל בני הנוער ,ולא רק לאלה
הפעילים אצלנו ,משהו לעשות בערב ,במקום להסתובב בגנים הציבוריים ולעשות רעש
וואנדליזם ,יהיה להם כל ערב פעילות עם סדנאות והופעות ,מסיבות וכל מיני נושאים
ותחומים על מנת לפנות לכמה שיותר בני נוער ולמגוון אוכלוסיה בעיר.
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עדי אביני – חבר מועצה :מזל שיש לנו,
משתתף בדיון :זה מזל? זה לא מזל ...יצא לך משפט לא,
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :אז ככה ,שמעתם ...קצת לגבי התכניות העתידיות
והקרובות שלנו ,יש פה כאלה שהם חברי מועצה קדנציה שניה או שלישית והם שומעים את
הדברים שוב ושוב .אבל אנחנו נגיד את זה שוב ...וזה יקרה בסוף .אנחנו מאוד מקווים
שהשנה זה יקרה ויקימו מועדון נוער בוותיקה לבני הנוער שגרם באזור הוותיקה .אנחנו
חושבים כבר שמגיע להם .חלק גדול  ...היום אנחנו עובדים במרכז אביב ,ובשבזי שזה
מתנסים שיש בהם נפח פעילות גדול ,ואם יש חדר נותנים לנו ,ואם– אז אין חדר .אנחנו
חושבים שמגיע שיהיה בוותיקה מועדון נוער שיהיה מיועד רק לבני הנוער .מרבית בני הנוער
הפעילים אצלנו במחלקה לא בתנועות הנוער ,הם חבר'ה באביב ובשבזי .אני חושבת שמגיע
לנוער מקום משלו .אנחנו מציינים את זה שוב במועצת העיר .אנחנו רוצים להרחיב את היצע
הפעילויות הקיים לבני הנוער .אנחנו רוצים לפתוח פרויקט שנקרא שגרירים צעירים .שזה
פרויקט של חבר'ה שם לומדים על העיר וגם לומדים במשרד החוץ ,ובעצם מגיעים לפה
תושבים חדשים ובני נוער חדשים .אנחנו רוצים לעשות איזה שהוא פרויקט של חבר'ה
שיוכלו לייצג את העיר גם בחוץ וגם בתוך העיר .גם לתושבים שיגיעו .עוד מעט מגדל צדק
הולך להיות אמפיתיא טרון ענק כמו קיסריה ,אז הולכים להיות מקבלי פנים ...והופעות של
שלמה ארצי למשל .מרכז מנהיגות לנוער שאנחנו רוצים שייתן שירותים לכל מי שמתעסק
בתחומי הנוער בעיר .לאו דווקא אצלנו בין אם זה בבתי ספר בספורט וכו' וכו' .להכניס את
כל הנושא של המנהיגות והערכים קצת גם לפעילויות אחרות .מרכז הכנה לצה"ל עוד
משלחות לנוער וכו' .שנה הבאה אנחנו מתכוונים לפתוח – יש תנועת נוער מיוחדת שנקראת
כנפיים של קרמבו ,זו תנועת נוער שבני נוער נורמטיבי מדריך אוכלוסיות נוער מאוכלוסיות
מיוחדות .זו תנועה שהולכת וגדלה בארץ .זה לראות את זה ופשוט להתרגש .הם יוצאים
למחנות ולטיולים ולסיורים ,בני הנוער מהאוכלוסיות המיוחדות עם המדריכים שלהם.
אנחנו הולכים להקים בתחילת השנה פורום מקצועי לכל עובדי הנוער ברשות ,גם מי שעובד
עם נוער ברווחה בספורט ובחינוך ...באמת כי יש איזה שהוא ממשק ,ולעבוד באיזה שהוא
תכנית עבודה משותפת עם ראיה עירונית של הנוער בעיר .ואם אנחנו מסתכלים צעד אחד
עוד שנתיים שלוש קדימה אנחנו מאוד מקווים ,אנחנו רוצים להיות חלק מהקמת מועדני
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נוער בשכונות החדשות ,עם מבנים לתנועות הנוער ,לצופים לנוער העובד ולבני עקיבא.
בדיוק היום דיברנו על זה בוועדת הפנאי על הקיץ הבא וקרב אלינו .והייתה המשטרה,
שבעצם בשעה  55בלילה צריך לכבות את האורות ,והרעש וכו' .מה שבקיץ מאוד מקשה
עלינו לייצר פעילות מפוקחת כי ב 5/:// -רק יוצאים לגנים הציבוריים .אם כן יתאפשר
בבניה החדשה לייצר מתחם נוער ,איזה שהוא האנגר או איזה שהוא מקום שהוא קצת
מרוחק מבתי התושבים או נמצא מתחת לאדמה ,זה ייתן פתרון מאוד הולם לבני הנוער.
ורצינו שתטעמו קצת ממה שאנחנו עושים ,אז אריק הכין סרטון כזה שקצת תטעמו ,ולא רק
תשמעו אותנו מדברים .נשמח שתראו,
(מוקרן סרטון)
שלום בן משה – ראש העיר :תודה רבה לכם ,חלק מחברי מועצת העיר משתתפים ,ואני
שמשתתף הרבה מאוד ,ורואה מה שאתם עושים .ואני גם מתייחס לנוער כאל העתיד של
כולנו ,ולכן כל השקעה בנוער היא השקעה ולא ...זה לא בזבוז בטוח.
עומר שכטר – חבר מועצה :קודם כל כיף ,וואו ממש כיף לראות את מועצת הנוער העירונית
ואת המד"צים ואני חושב חבר'ה– שירה ,תבואו ,אתם בסופו של דבר הגוף שמוביל את
הנוער בעיר ,אתם צריכים להיות חלק מהישיבות של המועצה .תבואו כשיש ישיבות ,אני
בד"כ מפרסם ואני אזמין .זה דבר ראשון .אני חושב שראינו עכשיו את הפעילות של
המחלקה הזאת ובסופו של דבר חבר'ה יושבים כאן  /רכזים המחזיקים מאות ואלפי בני
נוער בעיר ,ועושים עבודה שוב מההתרשמות שלי ,אני עם בני במועצת הנוער כבר הרבה...
גאה להגיד ,מה שאני רוצה להגיד שבאמת החבר'ה כיף לי העבודה אתכם היא באמת
חווייתית ואני מסיר בפניכם את הכובע ,על המסירות ועל ...אני חושב שמעבר לעבודה יש פה
איזה שהיא תחושה של שליחות שאני רואה ממכם .ובאמת התחום הזה לדעתי ,באמת מגיע
למקום שהוא מגיע אליו בעיקר בזכותכם .אני גם כן ,הצגתם פה את כל הפעילות הזאת ,שוב
ארבעה אנשים– זה המקום להגיד שהרכזים שלנו ,מלבד ליאת אף אחד מהם לא מועסק
באחוז משרה שהוא עובד בה הלכה למעשה .ז"א ראיתם כאן תמונות ,לא בטוח שכולם הם
משעות העבודה הפורמאליות .אני רוצה בנוסף לזה ,להודות לראש העיר ולמנכ"ל העיריה ,כי
בנוסף לתחום הזה של הנוער ,יש עכשיו תחום חדש שמתפתח ,ביב' מתגייסים לצבא ובזמן
הצבא ואחרי הצבא– מגיל  58עד גיל  –11תחום חדש שלא היה בשנים הקודמות .ובזכות
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האמירה שלך ראש העיר ,זה מצליח לקום עכשיו ,ובאמת זה תחום שצריך לספק את
השירותים שניתנו לבני הנוער גם לצעירים .אמנם הצרכים הם אחרים ,אבל יש הרבה
צעירים ,אלפי צעירים בערך  2,///צעירים בגילאים האלה ,שזה סטודנטים ,חיילים
משוחררים ,ולפעמים הם נמצאים במצוקות לא פחות גדולות ובצמתים לא פחות חשובים
מבני הנוער .חייל שמסיים את השירות שלו ,וצריך לחשוב מה ללמוד ואיפה ,והוא נופל
לאיזה שהוא ריק .ולדעתי ואני חושב ששותף לתפיסה הזאת שלי גם ראש העיר ,ואני מאוד
מקווה שגם אתם חברי המועצה ,אנחנו כעירייה צריכים להיות לחלוטין המסגרת שמעניקה
את השירותים האלה לצעירים ,לסטודנטים למשפחות צעירות וכמובן לחיילים משוחררים.
ולכן פעם ראשונה השנה יש נציב לפעולות צעירים .ובעזרת התמיכה שלך ראש העיר ,יהיה
גם רכז צעירים ש יטפל בתחומים האלה .בדרך לסלילת תשתית לבניה למרכז צעירים כמו
שקיים בהרבה ערים בארץ .שבסופו של דבר ניתנים שם שירותים ברמה גבוהה בתחום הזה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מבקש לפני התייחסות לומר ככה לפני הסיכום .אני
חושבת שזה יהיה נכון לעשות מעת לעת ,שבכל פעם העובדים שלנו מנהלי האגפים בהדרכה
של מי שמחזיק את התיק ,יבואו להציג כל פעם את תחום התוכן שלהם .אני חושב שעל ידי
כך נוכל לקבל הכרה והבנה של מכלול הדברים שנעשים בתחומים .זה נכון בתחומי הספורט,
זה נכון בתחומים הנוגעים לתרבות ,וזה נכון לכל תחומי השפע ,לתרבות התורנית שפעם
אחת נוכל לשמוע בהרחבה מה שנעשה בנושא ההנדסה ועוד כהנה וכהנה .עניינים שנעשים
ובכל פעם בישיבה כזו או אחרת נייחד את הדיון לשמוע ,את מכלול הפעילויות ונדון בנושא
אחד כזה או שניים שנרצה למנף אותו בהמשך .בהמשך גם נציג פרויקטים מסוימים
שנמצאים כרגע בתהליך של הבניה או בתחילת הדרך ,או בשלב זה או אחר ,כדי שהמידע
הזה יהיה לכל מי שמשתתף בישיבה הזאת .אני גם מקווה שבפעם הבאה שנציג נוכל לקבל
ממי שהופקד על התחום התורני ,את אוסף הפעילויות שנעשה לבני הנוער בתחומים כאלה
או אחרים ,כדי שנראה שגם שם יש פעי לות לבני נוער ,שהיא חשובה מאוד ,וזאת כדי שנדע
כולנו את העניין הזה .אני מבקש התייחסויות שלכם ,אבל לפני זה ניתן למישהו מהנוער
לומר משהו? ניתן לשירה שהיא ראש העיר היום,
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שירה נגר – ראש מועצת הנוער העירונית :אז מי שלא מכיר אותי ,אני שירה אני ראש
מועצת הנוער העירונית .הייתי רוצה להתייחס לדברים שהמחלקה העלתה ועומר שכטר
העלה .נתקלתי בשבועות האחרונים בלחפש מתחם לעשות בו איזה שהיא יומולדת של אחת
מהנערות ,ונתקלתי במקום כזה שגם מקומות קהילתיים ,בני נוער אין להם הרבה כסף
להוציא על אולם או על מקום מספיק גדול בשביל לעשות יומולדת כזאת פשוטה .ונתקלתי
במצב פונה למתנסים ופונה לעוד מקומות של נוער וגם המחלקה עזרה לי .ולא הגעתי למקום
כזה שיערו לי למצוא .אחד – עדי ,אני מתייחסת למה שאתה אמרת ,מקום שבו אפשר יהיה
להישאר עד מאוחר .חלקם אומרים שאם מדובר בבני נוער הם יעשו לנו בלאגנים ,ואני
אומרת להם ,אני מבטיחה ,אני אהיה שם ,הם ילדים טובים ...יש איזה שהיא בעיה שזו
נקודה חשובה שמאוד חשוב להעלות .יש בעיה של מקומות קהילתיים .אנחנו רוצים מקום
לנוער כמו שתמיד אנחנו חולמים עליו– מקומות קהילתיים ,כמו התא סביב שיש ,מקום
קהילתי שבני נוער יכולים להשכיר אותו לימי הולדת .זה הדבר הכי ...ואחד הדברים
שחסרים מרכזים .הדבר השני ,עומר העלה את זה לגבי צעירים ,אני זכיתי להיות במחלקה
הזאת כבר חמש שנים ,אני מכתה ח' במחלקה ממועצת הנוער .מד"צים ,אתגרים והיום אני
מלווה את המדריכים ,שהם אחראים על זום וניב ,ואתגרים וזה מאוד משמח אותי שיש
מקום כזה לנוער שהם יכולים לבוא ולתרום ולתת .והיום אני מסיימת יב' ,ואני מתגייסת
לצבא,
שלום בן משה – ראש העיר :מתגייסת לצבא ,הולכת להיות חיילת קרבית במשמר הגבול,
שירה– ראש מועצת הנוער העירונית :ואני מסתכלת בחוק ,סיימתי צבא ,ובא לי להמשיך
להתנדב ,ודיברתי עם בנות אחרות שסיימו מועצת נוער ,ואמרו שהם הולכים להיות במחוז
ובארצי ,למה אני לא יכולה לבוא לכאן .להמשיך את הפעילות כאן להתנדב כאן? לצעירים
ולא רק לבני נוער .לבני נוער יש עוד מה לעשות ,והמחלקה אכן עושה זאת בצורה נפלאה.
ועכשיו צריך לבנות מקום לצעירים.
לגבי מה שקרה הבוקר :זו הזדמנות להודות לכולם ,לחברי העירייה ,שקיבלה אותנו ונתנה
לנו באמת לטעום מכל תפקיד ותפקיד ,במועצה שהיה פה ,למד מהתפקיד ,והוביל אותו
לאיזה שהיא מסקנה בחיים שלו ,אם הוא רוצה להיות בעתיד בעירייה ,או  ...אני לא יודעת.
אני חושבת שזה עזר לנו רבות בתור מועצה ,להמשיך את הפעילות שלנו וללמוד גם מכם
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ומניסיון החיים שלכם  ...ותודה רבה לך שהדלת תמיד פתוחה .ואני יכולה להעיד שישבתי
שם ,וראיתי שהדלת תמיד פתוחה ואנשים נכנסים .והמזכירה ביקשה לסגור את הדלת ,והוא
אמר לא .זה באמת ,כאילו נתן איזה שהיא נקודה ,גם אם היא הכי קטנה .אז תודה רבה!
שלום בן משה – ראש העיר :תודה רבה לך! חברי למועצת העיר ,מישהו רוצה להתייחס?
חנוך עוז – חבר מועצה :קודם כל גם אני רוצה  ...למה לא עושים יום הנער כמו שעושים יום
הנערה?
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :גם אנחנו רוצים לעשות.
חנוך עוז – חבר מועצה :צריך לעשות .נעשים הרבה דברים יפים ,ויום הנער צריך לעשות
דברים מגוונים .דבר נוסף ,יכול להיות שלא נעים לכם ,או שאתם לא מודעים לזה מספיק,
אבל יש גם מקום שנקרא "בית הנערות" זה מקום שמוחזק על ידי הרווחה ,הן מקבלות
שלוש פעמים בשבוע ארוחה חמה ,ומישהו מקבל אותם .ולנו חסר היום "בית הנערים" אז
למצוא מקום כדי לחגוג ולי הנות בו ,אפשר לעשות בתיאום עם בני עקיבא ,הצופים ,או הנוער
העובד ,אתם צריכים כמועצה לדעת לתווך על האנשים ,אלה האחראים על התנועות הנוער
והבני ינים .אפשר להשאיל את המבנים .יותר חשוב לנו להשיג עכשיו ל"בית הנערים" שיהיה
מקום חם ,אולי יצא משהו מפה ,משבוע הנוער הזה.
משרד הרווחה מתקצב את כל מה שקשור לבית הנערות .והוא גם מתקצב את כל מה שקשור
לבית הנערים ,כולל האוכל כולל העובדת הסוציאלית וכולל הכל ,נשאר לעירייה רק להקצות
מקום .וזה נראה לי יותר חשוב ויותר נחוץ ,ועם שימוש נכון בכלים העומדים לרשותכם,
תוכלו למצוא מקום לי הנות בו .לא יכול להיות שנקרא לזה פעם הנוער העובד ,ונוער הצופים
ונוער בני עקיבא ,ועכשיו גם מקום לנוער .איזה נוער?
עומר רצון – חבר מועצה :חלק מהנוכחים ,ראש העיר ,צמחו עם הפעולות הראשונות של
הנוער ,אנשים מאד מוכשרים .הכרתי ואני מכיר אותם אישית .הם עושים עבודה נפלאה,
ואני מברך את העשייה שלכם .הייתי רוצה לגעת בכמה נקודות .גם בצד ההתנדבותי וגם בצד
התמיכתי .גם הסיפור של נוער שחוזר בשאלה ,נוער נושר .וגם מדברים על צעירים ,שווה
לתת דגש לאוכלוסיות המיוחדות האלה .ועומר זה לך– תנסה להוביל את זה .תחום הנוער
הוא תחום מאוד מאתגר ומאוד מגוון .והייתי רוצה את הפאן של האחריות ,מהבחינה שבני
הנוער אצלנו ייקחו מקום של ייזמות לייצר ייזמות מהמקומות הבלתי פורמאליים והבלתי
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רשמיים ,לייצר לעצמם איזה שהוא אופק ,וקרן מסוימת של פעילות .כל הנושא הזה של
התעוזה הזאת של לייצר מיזם ,בנושאים הכלכליים .אני חושב שדווקא לא מהמקומות
המסורתיים ,המגובשים עם המסגרות הבלתי פורמאליים .ניקח את הנושא של הכלכלה ,לא
להיות רואי חשבון ,מי שרוצה להתפתח  -אני אשמח .יותר מהמקום של לקחת אחריות על
כלכלה העצמית .איך בן אדם מסתדר ,איך הוא לוקח אחריות על עצמו .בצרכים האישיים
שלו.
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :יש לנו ,אנחנו עושים את זה,
עומר רצון – חבר מועצה :זה לא מהמקום הזה ,ואני בטוח שאתם תרימו את זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש .יש סדנא.
עומר רצון – חבר מועצה :אז  1/%מהפתרון כבר יש .רק עוד נקודה אחת אחרונה .אני רוצה
להגיד לך ראש העיר ,לא ייתכן שעיר כמו שלנו נמצאת במרכז אחד באמת שקיים בנקודה
מסוימת ולא נותן מענה לכל המקומות .דרך אגב ,אני יודע שסוגיה כזאת עלתה בעבר על ידי
חבר המועצה אחרק .אני חושב שעיר כמו שלנו שעומדת להתפתח ל 5// -א' תושבים ,לא
בטוח שמעודה זה הפתרון ,צריך למצוא את המוקדים .יש שכונה שכבר התאכלסה– משכנות
המוזיקה .התאכלסה דרך אגב ,וגם שם צריך לתת לזה מענה .צריך לתת לזה מענה  ,או על
ידי שאטלים בעיר או לתת מענה בכמה מוקדים בעיר .ואני יודע שאתה מתכוון לטפל בזה.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :כל דבר שלטובת הנוער זה לטובה ,אני מציע להם אם הם
ירצו מרצה או רבנית מרצה ...להכניס בהם יהדות.
עדי אביני – חבר מועצה :קודם כל ,נושא נוער וצעירים הוא נושא מאוד מאוד חשוב ,תעיד
על זה נוכחות חברי מועצת העיר .זו ישיבת שיא .נגיע למי שחסר ,אין כועסים על מי שנמצא,
זו ישיבה טקסית וחגיגית ,ואין בה שום החלטות חשובות והצבעות ,ובכל זאת ,כל חברי
מועצת העיר למעט אחד נמצאים כאן .זה מראה שהנושא הזה הוא חשוב לחברי מועצת
העיר .ובהחלט תעודת כבוד לחברי מועצת העיר.
נושא שני– באמת ,הצגתם פעולה יפה וראויה ,אולי אין בית הנער ,אבל בסך הכל ,אנחנו
מרגישים ש 11.1% -מהכוס המלאה .תחום הנוער והצעירים זה תחום שאף פעם לא נצליח
לכסות בו את כל הדברי ם .תמיד מי שנמצא במקום הזה ,הוא לא עובד רק בשביל הכסף,
הרבה בשביל הנשמה .מה שלא יקרה ,וביום שהיא לא תהיה ,אז כל הפעילות לא תהיה שווה
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שום דבר.
אני רק רוצה לציין ,נקודה מסוימת שלא נגענו בה ,כי היא לא יושבת בתוך מחלקת הנוער,
היחידה לנוער בסיכון והיא פועלת והיא גם כן כפופה לאגף הנוער ,ופועלת במסגרת חינוך.
והיא פועלת בכל מה שקשור לנוער בסיכון מצד אחד ,ונוער שנשר ממערכת הלימודים מהצד
השני .להוסיף עוד פעילויות נוספות ותקנים גם ליחידה זו .למען הגילוי הנאות אני מחזיק
את ה,-
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אני רוצה לברך את כל העוסקים במלאכה .זכיתי לארח
אצלי את לימור ,היא חריפה ,באמת ארחנו אותה באגף .על רגל אחת היא למדה מה זה
צפונות הבניה ,היא עברה לאגף תחבורה ,היא למדה מה זה תמרור מה זה שילוט .אני חושב
שזו פעילות מבורכת .אני חושב שאחת לשנה אפילו ,ולא אחת לחמש שנים ,ליצור תהליך
כזה ,שנוער בא ומתרשם ולומד ומשתתף,
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :יש כל שנה.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אני מברך על זה ובאמת אני פתוח לעניין הזה ואשמח לפגוש
אתכם שוב.
שלום בן משה  -ראש העיר :אביבה בבקשה .רק אני מבקש מכם מכיוון שאנחנו קצרים
בזמן ,ואנחנו אמורים לפתוח את בית הספר האזורי ,אז בבקשה.
אביבה שקד – חברת מועצה ... :של הקהילה ושל העיר הזאת ,בטח בראיה קדימה ,בעוד
ארבע או חמש שנים ,צריך לשים את ההשקעה בנוער ,כאחד מאבני היסוד של העשייה שלך
ראש העיר ,ואני חושבת שאכן אתה פועל כך ,וצריך להצהיר את זה וגם לשים מול זה תכנית
בודה .אני רוצה להגיד לכם תודה על ההצגה שלכם .ואני חושבת שקהילה חזקה נמדדת
ביכולת שלה לקבל את האחר להכיל אותו ,לראות אותו ולתת לו מקום .העשייה שלכם
מראה את זה ,מוכיחה את זה ובעיני זאת תעודת כבוד .אני רוצה להזכיר שראש העין
מקבלת כבר כמה פעמים את התעודה של מקום שני על גיוס של גברים לצה"ל .ואני מזכירה
בכוונה גברים ,זה גם תעודת כבוד לעיר .אנחנו צריכים ראש העיר ,לשנס מותניים ולהעלות
את אחוזי הגיוס של נשים בעיר הזאת כי אנחנו בצורה מאוד מרשימה עם גברים .צריך לשים
את זה כיעד.
דבר נוסף ,סיפור תנועות הנוער .תנועות הנוער נושא מרכזי ביותר ,צריך לחזק אותו .כל שנה
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הצופים שיורד גשם ,הם מתחילים להתקשר ולחפש הורים ,וזה בטח לא רק הצופים .אני
מכירה את הסיפור הזה מהבית ,ואז צריך לגלגל את הילדים ...צריך מקום וצריך מבנה.
ראש העיר ,אני יודעת ששנה שעברה עם חברת תדהר ,דובר שהמבנה היפהפה שהם הקימו
בשכונות החדשות ,שהם יתנו אותו כמתנה לעירייה ובזמנו ...דובר על זה שנשקיע את הבניין
הזה בנוער .בתנועות הנוער ,אין לי מושג איפה זה אומר ,ואני אשמח אם אפשר יהיה לברר
ולהגיד לנו .דבר נוסף ,שבוע הנוער ,זו הזדמנות טובה להעלות נושא ,שעלה בבחירות ,והוא
נושא חשוב שמעסיק את הנוער וזה פעילות של הנוער בסופי שבוע .אני חושבת שקהילה
שיכולה לשלב בין צרכים של קהילות שונות באותה עיר ,זה החוזק שלנו .ואני חושבת
שאנחנו יכולים גם לתת מענה לאוכלוסיה הדתית בעיר ,וגם לאוכלוסיה החילונית ,בצורה
של יכולת לחיות יחד .צריך לתת לזה ,אני לא יודעת אולי להקים איזה צוות .אני מציעה לך
לעסוק בזה .זה יחזור לפתחנו שוב .וזה נושא שהוא משמעותי בעיני .אנחנו צריכים להשקיע
במנהיגות ולשים מדדים – תכנית ליד למנהיגות ,להגדיל את האחוזי ם ,לעשות כל מה שאנחנו
יכולים כדי להגדיל את האחוזים של ההשתתפות שלנו ברמה הלאומית ,בפרויקטים
הלאומיים של מנהיגות .אני חושבת שזה השם שלנו ,זה יחזיר חזרה אנשים לכאן .זה יחזיר
חזרה את הנוער לכאן .ותודה לכם על כל העשייה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תודה רבה.
עוזי אשוואל – חבר מועצה :יש לי שאלה ,אני מדי לילה נוסע ורואה נוער בגנים ,יש לכם
איזו יחידה כזו המאתרת נוער על נרגילות ,וכזה? פעילות בלתי חיובית?
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :יש לנו פעילות כזו של פעילות סטודנטים בגנים
הציבוריים .פעילות של סטודנטים  1פעמים בלילה .מאתרים את בני הנוער ,לוקחים אותם
לפעילויות ,או שנמצאים אתם בגנים הציבוריים .אנחנו ,ראש העיר ,דוקא היה אתנו בפגישה
והביע נכונות להשיב את הפעילות הזו במהלך השנה .צריכים לתת לו איזה שהיא תכנית
ספציפית .זה באמת עולה גרושים.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה נכון .זה נכון עוזי .יש גם סיירת הורים בערב שבת ,למצוא
את הנערים האלה ולדבר אתם.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כמה דברים ,היום ישבתי עם בר ובר העלה רעיון נפלא,
בנושא של המחצלות ,שאנחנו יכולים לגייס את המדריכים של תנועות הנוער ,ולתת להם יום
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פעילות נוסף שהם יבואו בשעות אחר הצהריים ,בשבוע הלימודים ,יפרסו את המחצלות
ויעבדו יחד עם ילדים .היופי במחצלת זה הנגישות הזו .זה רעיון ששווה לחשוב עליו .מה
שאני רוצה לומר ,זה להודות לכם! אני חושבת שמחלקת הנוער עושה עבודה בלתי רגילה.
היא צומחת משנה לשנה ומעמיקה את הפעילות שלה ,יותר ויותר בני נוער נחשפים
לפעילויות השונות ,לערכים שאותם מחלקת הנוער רוצה להנחיל לבני הנוער .ובזכות העבודה
שלכם ,יש לנו פחות ופחות בני נוער משוטטים .אומרים שילד שהוא עסוק ,ולא משועמם ,לא
מתעסק ולא מפריע .ולא מעסיק אחרים .ועושה עשיה משמעותית .אז באמת תודה לכם על
כל העשיי ה שלכם .מהיכרותי הקרובה אתכם ,אני יודעת שאתם עובדים סביב השעון .ואני
מקווה שנדע למצוא את הפתרונות שיעזרו גם לכם .אני יודעת שכל הנושא של הנוער מאוד
חשוב גם לראש העיר וגם למנכ"ל העירייה .זה נמצא על סדר היום ,מקדמים אותו .קשובים
לצרכים של בני הנוער ,והנקודה החשובה שאני רוצה להדגיש ,זה כשמדברים על בני נוער ,זה
לא רק אחרי הצהרים .בני הנוער נמצאים בחינוך ,בערב במחלקת הנוער .ובסופו של דבר
כשאנחנו מסתכלים כרשות ,אנחנו צריכים להסתכל על הילדים מבוקר עד ערב ,על כל רצף
הגילאים ,לעשות איזה שהיא תכנית ,או איזה שהיא חשיבה הוליסטית שמחברת את כולם,
ובצורה כזו נדע לתת מענה לכל ילד ולכל נער בעיר הזאת .אני בטוחה שזה רק יעשה טוב לבני
הנוער ,ולעיר .אז תודה רבה והמשך עשיה!
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב ,כבר לא נשאר מה להגיד ,זו שנה שלישית שאני נפגש עם
הנוער ,והנוער שנפגשתי אתו בפעם הראשונה ,חלקם טייסים מטיסים מטוסים בגיל,51
ששווים  5//מ'  ,₪עולים על טנקים ששווים  //מ'  .₪זה הנוער שהשקענו בו וטיפחנו אותו.
ומישהו פה יכול להיות ראש העיר הבא .או מישהי .אני באמת רוצה להודות לכם .אני רוצה
להגיד לכם שהמועצה הזאת באמת אכפת לה מהנוער והצעירים .ואני רוצה באמת להגיד
למועצה תודה ולראש העיר תודה .נלחמנו בקדנציה הקודמת על מלגות לסטודנטים .יש
אמרה שאומרת  –walk like you talkלא רק לדבר ולעשות מצגות ,אלא לשים את הכסף על
השולחן .נוער וצעירים זה לא רק סיסמאות ולא סיסמת בחירות .המועצה הזו בראשותו של
ראש העיר ,מעבירה מיליון  ₪מלגות לסטודנטים ונוער מצטיין וספורטאים מצטיינים .יש
רוח טובה ,אכפת לנו מכם .אנחנו גאים בכם .אתם עושים כבוד לעיר הזאת .אתם חוזרים
לכאן עם איכויות .ושיהיה לכולנו בהצלחה!
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בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :ככה ,קודם כל אשתדל לקצר .יש יום האם ולעומת
זאת יש חודש אב– אנחנו לא מקופחים ...ראיתי שאתם משקיעים בקשישים ובכל מני כאלה.
אני מבקש לרשום אותי .אני צריך מישהו שיבוא לעזור לי לגזום את השיחים בחצר .אני
קשיש .יום מרגש .יום מרגש מאוד .מחמם את הלב ,אבל אני אומר לכם חסר לי ,אני לא
רואה פה ייצוג של הנוער בסיכון .הנוער בסיכון שהוא החוליה החלשה שלנו .מאוד חסר לי.
הלוואי הייתי רואה פה איזה שהיא רביעייה שאומרת אנחנו מחלקת הנוער בסיכון.
ליאת מוסרי – מנהלת מח' נוער וצעירים :אתה לא יכול לדעת ,ייתכן שהם כאן ואתה לא
יודע.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :יש פה את ראש המחלקה בסיכון ואני מבין שהם לא
נמצאים כאן .ואני מציע לא להפריע לי .אני מדבר באופן חגיגי .היות ואני מטפל כבר 55
שנים בנוער בסיכון ,זו נקודה שאצלי רגישה.
שניים– אני גם ,למרות שאמרתי שאני ק שיש ,אני גם נער נצחי ,ואני מוכן להצטרף למועצת
הנוער בתור חבר .מוכן לתרום מניסיוני ואם צריך סקירות בנושאים מסוימים .הדרכה
בנושאים מסוימים החל מביטחון לאומי ועד מבנה צהל ועד דמוקרטיה .מה שאתם רוצים–
אני לרשותכם .יש לי רקורד בהתנדבויות ,אז ,מעבר לזה ,מהאנשים שאני פגשתי היום,
והתרשמתי מאוד (מכתה ח' ומעלה -זה אנשים) איזו רצינות ,איזה עומק .מאוד מרשים
אותי .ולכן– אני אומר לעצמנו ,בואו נשתף אותם אפילו בוועדות ובפורומים שונים ,באופן
שגרתי .כמו שאנחנו משתתפים בוועדות שונות ,תושבי העיר שאינם נושאים בתפקיד פורמלי
אנחנו משתפים ,אין סיבה שלא לשתף נוער מכתה ח' ועד יב' .בוועדת תחבורה ציבורית,
בוועדת חינוך ,בוועדת תרבות .מה רע שיישב בוועדת חינוך יוד-אלפניק כזה? או שלושה?
ויגידו איך הם רואים את העניינים החינוכיים של העיר .ויש להם מה להגיד מסתבר .בוועדת
שמות שיושב הראש שלה נמצא כאן .למה שלא יבואו חבר'ה וישבו  1צירים בוועדת שמות–
שמות הרחובות אני מתכוון .אפילו ,איפה הקב"ט? בתכניות חירום של העיר ,אתה צריך
קשרים? אתה צריך רצים? אתה צריך מישהו שילך להביא ...אין שום סיבה שלא .אפילו
שמות קבועים שיהיו לך בצוות הזה .היה כיף!
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שלום בן משה – ראש העיר :רבותי ,אני מודה לחברי מועצת העיר שהגיעו לישיבה
החגיגית הזאת ,שבעיני היא ישיבה חשובה מאוד .ולשם שינוי אינה עוסקת בעניינים
פוליטיים אלא בלב התוכן של העשייה החינוכית והערכית של החברה ,שבראשה יש לנו
אוכלוסיות מראש העין נפלא ות .ובזכותם יש ילדים נפלאים ונוער נפלא ,שגם מקבל חיזוקים
בבית הספר ובתנועות הנוער ובחינוך הלא פורמאלי ומתעצב ומגיע להישגים יוצאים מן הכלל
בכל התחומים .ולא נרבה בזה.
השבוע יש לנו רצף של אירועים .כבר הערב יש אירוע שאתם מוזמנים לבוא אליו – ערב יפה
ונפלא של שירה ,של הטמעת ערכים דרך השירה העברית.
מחר יש את יום ירושלים– ורובכם יודעים .יש צעדה ברחובות העיר ,שמסיימת אחר כך
באגם עם הופעה .ומחר ומחרתיים בערב יש אירוע גדול מאוד של ג'ז עם מיטב האנשים,
ישראלים וגם מניו אורלינס .אתם כולכם מוזמנים.
תודה לכם חברי הצעירים והצעירות .תודה לכם וכל טוב!
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